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Deel 1: Algemeen beschrijvend overzicht uitkomsten 

  

Het jaar 2018 heeft in teken gestaan van het herijken en 

opnieuw laden van onze visie Deel je Leven  

en wat dit brengt voor iedereen die aan de zorggroep 

verbonden is: cliënten, medewerkers, vrijwilligers  

en mantelzorgers.  

 

Gedurende het jaar hebben we geconstateerd dat de 

vooraf gestelde doelen niet volledig aansloten bij de 

behoeften van onze cliënten en medewerkers op locatie. 

Daarom hebben wij gedurende het jaar keuzes gemaakt 

om kwalitatieve thema’s toe te voegen aan de bestaande 

doelstellingen uit het Kwaliteitsplan om zo nog meer 

aan te sluiten bij de behoeften van onze cliënten (en medewerkers). Van belang hierbij is dat we in alles wat 

we doen redeneren vanuit onze cliënt. Op deze wijze werken we toe naar meer eigen regie voor onze 

cliënten en tevens meer eigen regie voor onze medewerkers.  

 

Om dit te bereiken is het afgelopen jaar door iedereen hard gewerkt. In dit verslag laten we zien welke 

resultaten we hebben bereikt. Er sprake van lerend vermogen bij medewerkers van de zorggroep. Dit wordt 

aangesproken bij diverse aspecten van onze zorg- en dienstverlening. 

 

  

Deel je leven is ons antwoord om te kunnen 

werken vanuit ons hart. We zien dat mensen 

willen bijdragen aan het welzijn en geluk van 

anderen en elkaar veel te bieden hebben.  

Een gedeeld leven is een 

gelukkiger leven. 

 

Juist in tijden waarin het leven voor velen 

individueel en eenzaam is, kiezen wij bewust 

om ons leven aan elkaar te verbinden. 
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Doel: Basis op orde en eigen regie cliënt 
  

  Resultaten:  

1.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  

Cliënten en/of hun vertegenwoordiger worden sinds oktober structureel bij alle 

zorgleefplanbesprekingen uitgenodigd. 

In 2018 is extra aandacht besteed aan rapportage en het opstellen van zorgleefplannen: 

“Hoe werken wij in het ECD en met ZLP”. 

Een gemêleerd gezelschap van 60 personen onder wie verpleegkundigen, verzorgenden, 

casemanagers, cliëntenraadsleden en teamcoaches heeft gesproken over hoe het ECD nog 

gebruiksvriendelijker en cliëntgerichter kan worden gemaakt. zorgleefplan muteren zodat deze 

sneller up-to-date zijn.   

De proef met het vernieuwde cliëntportaal waarbij cliënt/vertegenwoordiger het digitale  

zorgleefplan en de dagrapportage kan inzien is geslaagd. Uitrol binnen de gehele zorggroep zal in 

2019 plaatsvinden. De CCR is hierbij nauw betrokken geweest.  

In 2018 zijn de diverse aandachtgebieden waar medewerkers deskundig op zijn in kaart gebracht. Dit om te 

borgen dat er aandacht is in alle teams/locaties/leefwerkgemeenschappen voor alle aspecten in de zorg. Het 

resultaat is dat cliënten kwalitatief goede zorg ontvangen en medewerkers (nog) meer plezier te laten 

ervaren in hun werk.  



        

  

1.2 Wonen en welzijn  

Doel: Cliënt centraal in kader van zinvolle dagbesteding,  

een waardevolle dag! 
 

 Resultaten: 

De visie op voeding is herijkt, van “eten is ontmoeten” naar “eten is beleven”. De 

invulling van de visie richt zich nu op de koppeling naar Deel je leven en de 

bijbehorende kernwaarden om zo onderscheidend te zijn. Er is een plan gemaakt om 

op locaties interviews te houden met cliënten en medewerkers om beelden op te halen 

waarna direct in het klein kan worden gestart met de invulling.  

 

In 2018 is de visie op gastvrijheid vastgesteld. Er is een start gemaakt met implementatie van 

deze visie binnen de gemeenschappen. Verdere realisatie van het projectplan staat gepland 

voor 2019. 

De planning van het project “professionalisering van het vrijwilligersbeleid” is bijgesteld en wordt nu 

verdeeld over 3 jaar. In 2018 is gestart met het op orde brengen van de basis en modernisering. Dit 

zal doorlopen in 2019. Vervolgens zal in 2020 worden geïnnoveerd waar wenselijk en mogelijk. 

 

 

Start analyse van huidige invulling en de wenselijke aanpassing van de dagbesteding voor cliënten. Er 

blijken verschillen te zijn in de wijze van invulling per leefwerkgemeenschap (hierna LWG). De bevindingen 

zijn gebruikt om te komen tot best-practices voor invulling van welzijn op locatie, o.a.met betrekking tot 

bemensing van activiteiten. De visie op welzijn, afgeleid en aansluitend bij Deel je leven, wordt gestalte 

gegeven en besproken met de cliëntenraad. 



        

Doel: Cliënten (en medewerkers) ervaren dat  

Zorggroep Sint Maarten een veilige woon- en leefomgeving 

is, waarbij continue geleerd en verbeterd wordt. 
 

Resultaten: 

1.3 Veiligheid  

In 2018 is het meldsysteem van Triasweb geïmplementeerd binnen de zorggroep. Het 

systeem ondersteunt de medewerkers bij het melden en het analyseren van de 

oorzaken van incidenten. 

 

 
Er is extra uitleg geweest over het nieuwe melden en er zijn 2 extra Prisma Light trainingen 

(24 deelnemers) geweest om op alle leefwerkgemeenschappen voldoende medewerkers 

geschoold te hebben om de meldingen af te handelen. Elk team heeft een eigen 

geschoolde afhandelaar.  

 

 Er is een E-learning “Melden is van ons allemaal” voor directe zorgmedewerkers ontwikkeld, er 

zijn beheerderstrainingen voor Triasweb geweest, implementatie-trainingen voor afhandelaren 

en vervolgtraining om te kunnen analyseren. 

 

 De indicatoren basisveiligheid, vanuit het kwaliteitskader, worden ingebed in de werkprocessen. Op 

dit moment is het aantal meldingen al onderdeel van de kwartaalrapportage.  

 

 Medicatieveiligheid is onderdeel van het plan “de basis op orde”. Er is een medicatie-audit gedaan op 

alle veilige principes in de medicatieketen. Hieruit zijn aandachtspunten naar voren gekomen die 

systematisch, stapsgewijs binnen alle leefwerkgemeenschappen worden verbeterd. 

 

 
Voor de aandachtsvelders decubitus is een training georganiseerd waarin aandacht is geweest voor diverse 

aspecten van decubitus, het beleid, het protocol en uitleg van de verschillende verbandmaterialen. 

 

 

Gestart met werkgroep Zorg en Dwang ter voorbereiding op nieuwe Wet Zorg en Dwang per 01-01-2020. 

 

 

Periodiek vinden interne audits plaats op het gebied van o.a. medicatie, hygiëne en voedselveiligheid. Enerzijds 

om te kijken of er voldaan wordt aan de afspraken, anderzijds om te beoordelen of de afspraken nog voldoen. 

 

 



        

  

1.4 Leren en verbeteren van kwaliteit 

Doel: De zorggroep wil een lerende organisatie zijn die processen 

heeft geborgd in een verbetercyclus en individuele kennis, 

vaardigheden via het Leermanagementsysteem en de registratie V&V 
 

Resultaten: 

Het voornemen voor het doorontwikkelen van teams is behaald o.a. d.m.v. inzet  
teamcoaches en teamleervouchers afgestemd op de verschillende teams. 

Individuele kwaliteit en deskundigheid van medewerkers wordt geborgd via het  
Leer Management Systeem.   

In 2018 zijn de belangrijkste stuurindicatoren opgenomen in de kwartaalrapportages van de 

leefwerkgemeenschappen en er worden kwartaalgesprekken gehouden op managementniveau. 

Het leren van elkaar komt steeds meer tot uiting binnen LWG’s omdat medewerkers (o.a.  

teamcoaches) werken op meerdere locaties binnen hun gemeenschap en zo inzichten kunnen delen. 

 

In 2018 zijn op alle locaties bijeenkomsten geweest voor medewerkers en cliënten(raden) om input op te  

halen voor de kwaliteitsplannen voor 2019. Naast de zorggroepbrede punten zijn er locatie specifieke  

wensen voor invulling vastgesteld en deze zijn opgenomen in de lokale paragraaf. De plannen zijn  

afgestemd met het Zorggroep Management Overleg, de CCR en de OR.  

Het proces klachtafhandeling van cliënten is geëvalueerd. Er zijn gesprekken gevoerd met (leden van) alle 

cliëntenraden, de cliëntenvertrouwenspersonen en de externe klachtenbemiddelingsfunctionaris  
van de zorggroep. N.a.v. deze evaluatie zijn aanbevelingen gedaan die in 2019 worden opgepakt. 

 

Er is een start gemaakt met de integratie van diverse modules in Triasweb die moeten leiden  
tot samenhangende verbeteracties.  

 In 2018 is er 2 maandelijks overleg tussen de verpleegkundigen niveau 5, die een (op zorginhoud) coördinerende 

rol binnen de LWG gaan krijgen en de procesmanager 24 uurszorg. De procesmanager neemt input vanuit deze 

bijeenkomsten mee in zijn overwegingen voor beleids-ontwikkeling en de verpleegkundigen nemen elkaars 

ervaringen mee naar hun eigen LWG. 



        

 

  

1.5 Leiderschap, governance en management 

Doel: Gezien het belang van medezeggenschap als bijdrage  

aan goede kwaliteit van zorg, zien we het als een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van Zorggroep Sint Maarten en 

medezeggenschapsorganen namens cliënten en medewerkers  

om te komen tot een passende medezeggenschapsstructuur. 
 

Resultaten: 

In 2018 is de cliëntenmedezeggenschap - met ondersteuning van het LOC - aangepast aan de 

nieuwe organisatiestructuur. Eind 2018 zijn de gemeenschapscliëntenraden benoemd. Binnen de 

LWG’s zijn cliëntenaanspreekpunten actief als “ogen en oren”  

voor de cliënt.  

Zorggroep Sint Maarten werkt volgens de Zorggroepbrede Governance Code. Er is een Governance, Risk & 

Compliance commissie ingericht. Deze multidisciplinaire commissie adviseert de raad van bestuur over de te 

nemen maatregelen en prioritering over risico’s. 

In 2018 is kritisch gekeken naar de organisatiestructuur van de zorggroep. Dit heeft geleid tot een 

aanscherping op onderdelen en een bevestiging van de besturingsprincipes, dialoog en verbinding.  

Zorggroep Sint Maarten heeft in 2018 de hercertificatieaudit ISO 9001:2015 behaald. 

Door leiderschapsontwikkeling hebben alle leidinggevenden zich verder ontwikkeld  

in het nieuwe leiderschap passend bij Deel je Leven. 

 



        

  

1.6 Personeelssamenstelling 

Doel: Zorgen voor voldoende bevoegd en bekwaamd personeel. 

Belangrijke items zijn aandacht, aanwezigheid en toezicht, 

specifieke vaardigheden en reflecteren. 
 

Resultaten: 

Plannen en roosteren: Een gezond rooster draagt bij aan medewerkers- en  

cliënttevredenheid. Het creëert ‘lucht’ voor medewerkers, zodat er ruimte ontstaat voor 

verbetering van processen. In 2018 is hiervoor een aanzet gedaan en in 2019  

zal de nieuwe zorggroepbrede wijze van plannen en roosteren in de hele zorggroep  

worden uitgerold. 

Middels een medewerkersreis werken we aan het vinden, binden en boeien van  

medewerkers. 

In 2018 is gewerkt aan het functiehuis van de zorggroep. Binnen dit Maartenshuis worden alle bestaande 

functies onder de loep genomen. Alle functiebeschrijvingen worden van daaruit samengevoegd in 

functiefamilies. In zo’n familie zijn functies met een vergelijkbaar doel en ontwikkelmogelijkheden 

overzichtelijk samengebracht. In 2019 zal dit traject worden afgerond.  

Binnen alle LWG’s is een verpleegkundige niveau 5 aangesteld. Zij zorgen voor stuk inhoudelijk implementatie van 

beleid. Ook ondersteunen zij collega’s in het helpen methodisch te werken. Daarnaast zijn er verschillende 

aandachtsvelders benoemd binnen de locaties om de kwaliteit van diverse aandachtsgebieden in de zorg te 

verbeteren en te borgen. 

 



        

  

1.7 Gebruik van hulpbronnen 

Doel: Het effectief en efficiënt gebruik van hulpbronnen om de 

best mogelijke zorgresultaten en ervaringen te behalen met de 

beschikbare financiën en middelen. 
 

Resultaten: 

De ondersteunende diensten van de zorggroep zijn van vitaal belang om de basis  

op orde te hebben houden. Deze worden gevormd door de groepsservices en  

bestaan uit:  

 

 Personeel & Organisatie 

 Finance & Control,  

 Digitale Innovatie en Ondersteuning,  

 Beleid & Kwaliteit, 

 Communicatie & Marketing, 

 Vastgoed en Inkoop,  

 Concernstaf.  

 

Om ondersteunend te zijn aan management, teamcoaches en teams is het van belang dat 

groepsservices vraag gestuurd werkt. Dit neemt niet weg dat er, vanuit de verschillende 

expertrollen, voor groepsservices een belangrijke adviserende en kadervormende rol is  

weggelegd. Zij geven gevraagd en ongevraagd (proactief) advies vanuit hun expertrol. 

 

In 2018 is een besluit genomen over de herinrichting van groepsservices binnen Zorggroep Sint Maarten. Het 

besluit zegt iets over kennis, houding en cultuur van medewerkers. Een succesvol implementatieplan en –

programma is een combinatie van processen, structuren en doelen én cultuur, gedrag en leiderschap. Eind 

2018 is gestart met het zoeken naar passende begeleiding bij het implementeren van de “hoe” van de 

verandering: cultuur, gedrag en leiderschapsaspecten. 



        

 

1.8 Gebruik van informatie 

Doel: Doorontwikkeling en uitrol van de Zorgmonitor. Deze 

wordt aangevuld met noodzakelijke stuurinformatie om vast te 

stellen of we de gewenste resultaten vanuit de visie hebben 

behaald. 
 

Resultaten: 
 

De zorgmonitor is het management dashboard van Zorggroep Sint Maarten.  

Deze is vanaf 2018 gevuld met stuurinformatie die noodzakelijk is voor het management.  

 

Het dashboard bevat de volgende onderdelen: 

  1. Personeel   

  2. Cliënt  

  3. DBC (Diagnose Behandel Combinatie) 

  4. Productie  

  5. Organisatie 

In 2018 zijn de belangrijkste stuurindicatoren opgenomen in de kwartaalrapportages die door de 

managers worden opgesteld. Op basis hiervan worden kwartaalgesprekken gevoerd door de RvB met 

de managers, ondersteund door P&O en F&C. Ook vindt er een kwartaalgesprek over het onderdeel 

vastgoed plaats. 

In 2019 wordt dit doorontwikkeld. Voor de stuurindicatoren zijn nog niet allemaal normatieve 

gegevens, maar wel narratieve informatie beschikbaar.  

Naast de Zorgmonitor is ook Triasweb, als systeem voor continue meten en monitoren verder ontwikkeld: o.a. 

MIC, MIM, RI&E, cliëntwaarderingen audits. 



        

  

Deel 2: Specifieke aandacht voor onderdeel Veiligheid 

2.1 Opname van kwantitatieve uitkomsten op de vier veiligheidsthema’s en bijbehorende uitwerkingen. 

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht instellingen om de zorgverlening op kwalitatief verantwoorde wijze te 

organiseren. Dit om kwaliteit van zorg systematisch te bewaken, beheersen en verbeteren. Essentieel onderdeel hiervan is een MIC (Melding 

Incidenten Cliënten). 

 

Binnen de zorggroep monitoren we de veiligheid zodat we hiervan kunnen leren. In 2018 is de zorggroep overgegaan op een nieuw digitaal 

meldingssysteem, genaamd Triasweb. De Prisma Light geschoolde afhandelaren registreren en beoordelen meldingen en handelen deze af. 

 

De meldingsprocedure is aangepast aan het nieuwe meldsysteem. En is er een stappenplan gemaakt waarop medewerkers snel en eenvoudig 

kunnen zien wat ze moeten doen als er iets is gebeurd. De melding zelf vraagt iets meer tijd van de medewerker, maar heeft wel als voordeel 

dat deze de medewerker zelf al dwingt bewuster te kijken naar de mogelijke oorzaken van het incident. Hierdoor wordt het 

veiligheidsbewustzijn binnen een team bevorderd. Het aantal meldingen is ondanks het uitgebreidere meldformulier niet gedaald. De 

bereidheid om te melden is groot. De incidentmeldingen hebben een vaste plek gekregen in de kwartaalrapportages van de managers. 

 

Het aantal incidentmeldingen in deze fase is voor ons minder relevant; veel belangrijker is dat er door medewerkers wordt geleerd van dat wat 

geconstateerd is aan incidenten en dat het meldklimaat zo veilig is dat medewerkers durven te melden.  

 

Conclusie: 

In 2018 is een goede basis gelegd voor het veilig melden en het leren van incidenten. In 2019 wordt door B&K samen met de LWG-

afhandelaren en teamcoaches gezocht naar een duidelijker structuur om af te handelen. Ook zal worden geborgd dat het bespreken van de 

meldingen een vaste plek binnen de werkoverleggen krijgt, conform het beleid. 

 

 



        

2.2 Medicatieveiligheid  

Uit interne audits is gebleken dat het proces medicatie verbetering behoefde. Vanuit het 

plan “de basis op orde” heeft er in september/oktober een externe audit 

plaatsgevonden op het intramurale medicatieproces. Uitgangspunt hierbij waren de 

veilige principes van de medicatieketen. Hieruit bleek dat op veel punten verbetering 

mogelijk was. Om deze op te pakken is ervoor gekozen om te werken met een 

projectstructuur opgebouwd uit de onderdelen: stuurgroep, ontwikkelteam en 

implementatieteam. Hierbij heeft de zorggroep gebruik gemaakt van de ondersteuning 

van Stuurlui in de Zorg.  

 

De implementatieteams bestaan uit (zorg)medewerkers van de locaties, 

verpleegkundigen en management. Middels een geplande en gefaseerde methodiek 

wordt gewerkt aan het concrete eindresultaat: alle normen binnen de veilige principes van de medicatieketen op groen. Alle interventies hierop 

zijn ondergebracht in het herstelspoor of het ontwikkelspoor. De effecten worden structureel periodiek uitgevraagd met als doel om te borgen 

dat overal conform de veilige principes van de medicatieketen gewerkt wordt.  

 

Conclusie: 

In 2018 zijn vrijwel alle onderdelen uit het herstelspoor afgerond. Uit de maandelijkse checks op locatie blijkt dat op deze onderdelen een 

enorm stijgende lijn te zien is met het werken volgens de principes van de medicatieketen. In 2019 zal het laatste stukje van het herstelspoor 

volledig afgerond worden en zullen de acties vanuit het ontwikkelspoor verder in gang worden gezet. Op deze wijze borgen we alle 

verbeteringen die noodzakelijk waren om te voldoen aan de veilige principes van de medicatieketen.  

 

  



        

2.3 Decubituspreventie  

Binnen de zorggroep is een multidisciplinaire decubituscommissie actief. De commissie draagt zorg voor beleid en protocollen rondom 

decubitus. Daarnaast verzorgt de commissie jaarlijks een training voor decubitus-aandachtsvelders die deze informatie weer uitdragen binnen 

hun teams. Tevens wordt met de commissie de effectiviteit van hulpmiddelen en de mogelijke aanschaf van nieuwe hulpmiddelen besproken.  

 

Bij de zorgleefplanbesprekingen van cliënten wordt een individuele risicobeoordeling op decubitus uitgevoerd. Wanneer er bij een cliënt een 

vergroot risico wordt geconstateerd, wordt in het zorgleefplan de gemaakte afspraken vastgelegd hoe dit risico te verkleinen of op te heffen. 

De cijfers over de prevalentie van decubitus over 2018 zijn nog niet bekend, waardoor duiding nog niet kan worden gedaan.  

 

Conclusie:  

De commissie heeft in 2018 de randvoorwaarden voor goede decubituszorg mogelijk gemaakt. In 2019 wordt bezien of deze werkwijze 

bijdraagt aan het leveren van kwalitatief goede zorg aan onze cliënten.  

 

2.4 Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 

De zorggroep streeft er naar om cliënten zo veel mogelijk van hun vrijheid te laten genieten. In sommige gevallen zijn wij genoodzaakt om in 

het kader van veiligheid voor een cliënt en/of diens omgeving toch een maatregel in te zetten die de vrijheid van deze cliënt beperkt. Ons 

uitgangspunt hierbij is om telkens, bij iedere cliënt de meest passende en voor de cliënt minst vrijheidsbeperkende maatregel in te zetten. In 

sommige gevallen worden maatregelen ingezet ter bevordering van de vrijheid van onze cliënten hoewel ze als vrijheid beperkend betiteld 

worden. Een voorbeeld hiervan is een sensor of een extra laag bed. Er is alleen sprake van vrijheidsbeperkende maatregelen op BOPZ-erkende 

afdelingen. Vanzelfsprekend worden alle vrijheidsbeperkende maatregelen besproken, vastgelegd en geëvalueerd in het elektronisch cliënt 

dossier (ECD).  

 

Op niet BOPZ-erkende afdelingen en binnen woon- zorglocaties worden alleen maatregelen ingezet in overleg en met toestemming van de 

cliënt.  

 



        

Het BOPZ-beleid is in 2018 geëvalueerd en bijgesteld. Ook zijn afspraken vastgelegd op welke wijze het nieuwe beleid binnen de LWG’s wordt 

geïmplementeerd en geborgd. 

Ter voorbereiding op de Wet Zorg en Dwang is in 2018 de werkgroep BOPZ uitgebreid met meerdere disciplines om de consequenties van deze 

wet voor cliënten en medewerkers van de zorggroep in kaart te brengen en de wijzigingen op onderdelen uit te werken. Hierbij wordt 

aangesloten bij de visie van de zorggroep.  

 

Conclusie: 

De zorggroep heeft een update van het BOPZ-beleid gemaakt en geïmplementeerd en bereidt zich nu voor op 01-01-2020, de ingangsdatum 

van de Wet zorg en Dwang. De activiteiten van de werkgroep BOPZ/WZD lopen conform het plan van aanpak. 

2.5 Advanced care planning 

Dit betreft het proces waarbij de cliënt met zijn behandelend arts zijn wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rondom het levenseinde 

bespreekt en eventueel vastlegt, vooruitlopend op het moment dat hij/zij zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen. Binnen de 

zorggroep is van onze cliënten bekend of zij gereanimeerd willen worden. Nagenoeg alle cliënten hebben een getekende reanimatieverklaring 

in hun zorgdossier. Bij de intake wordt ook de mogelijkheid geboden om andere wensen, wilsbeschikking te bespreken. Vastlegging hiervan is 

een aandachtspunt.  

 

In 2018 is gestart met het kennisteam palliatieve zorg. De visie op palliatieve zorg, die 

aansluit bij de visie “Deel je leven” is uitgewerkt. Vastgesteld is dat voor het overgrote 

deel van cliënten die bij ons komen wonen geldt dat zij zich in de palliatieve fase van 

hun zorgtraject bevinden. Dit vraagt iets van de deskundigheid en vaardigheden van al 

onze medewerkers. Om hen hier goed in te begeleiden en faciliteren heeft het 

kennisteam Palliatieve zorg een meerjarenplan opgesteld waarin gefaseerd aandacht 

wordt besteed aan de ontwikkeling hierop. Als eerste stap is het kennisteam gestart met 

de voorbereidingen van een mini-symposium over palliatieve zorg met als doel kennis 

en deskundigheid bij medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers te vergroten.  

 



        

 

 

Conclusie: 

Het kennisteam palliatieve zorg werkt de kennis en deskundigheid rond palliatieve zorg binnen de zorggroep uit. Dit loopt conform het door 

hen opgestelde plan van aanpak. 

Deel 3: Specifieke aandacht voor onderdeel cliëntoordelen 

Cliënten geven de zorggroep een rapportcijfer van gemiddeld 8.3 op Zorgkaart Nederland. Maar liefst 97% van de respondenten beveelt de 

zorggroep aan.  

 

Voor cliëntwaardering wil de zorggroep die items meten die er daadwerkelijk toe doen. Deze items betreffen autonomie/eigen regie, 

verbondenheid, eigen kracht bevorderen, zinvolle tijdsbesteding, familieparticipatie en wooncomfort. De CCR heeft in 2018 positief advies 

gegeven voor de meting van deze items met specifieke aandacht voor levensbeschouwing en spiritualiteit. De voorbereidingen voor de uitvraag 

en vastlegging hiervan binnen Triasweb hebben plaatsgevonden. De daadwerkelijke meting zal gefaseerd in 2019 worden uitgevoerd.  

Deel 4: Specifieke aandacht voor onderdeel Leren en werken aan kwaliteit 

4.1 Kwaliteitsplan inclusief verbeterparagraaf 

Het Kwaliteitsplan 2018 is opgesteld als een overkoepelend plan voor de gehele zorggroep. Hiervoor is bewust gekozen gezien de fase waarin 

de organisatie zich bevond op het moment dat het plan moest worden opgesteld. Gedurende het jaar is gebleken dat de gekozen 

doelstellingen voor 2018 niet altijd aansloten bij de kwalitatieve uitdagingen in de teams op locatie. Dit maakt dat we in de aanloop naar het 

opstellen van het Kwaliteitsplan 2019 veel meer de focus hebben gelegd op wensen en behoeften van cliënten en teams op locatie en 

gemeenschapsniveau.  

4.2 Kwaliteitsverslag 

Het Kwaliteitsverslag 2018 volgt de opmaak van het Kwaliteitsplan 2018. De input voor het verslag is opgehaald uit diverse overleggen en 

vanuit verschillende rapportages en verslagen die betrekking hebben op de thema’s zoals benoemd in het kwaliteitsplan. Gelijk aan de 



        

doorontwikkeling van het kwaliteitsplan 2019, waarbij de focus meer op de lokale verbeterparagrafen ligt, zal dit ook in het Kwaliteitsverslag 

2019 terug te zien zijn. 

4.3 Het samen leren, waaronder deel uitmaken van het lerend netwerk 

Medewerkers van de zorggroep zijn lid van diverse netwerken en samenwerkingsverbanden. Voorbeelden hiervan zijn de verschillende 

netwerken rondom palliatieve zorg, Interzorg Ouderen Twente (IZO), kwaliteitsnetwerken Actiz en werkgroepen t.b.v. regionaal 

ontwikkelbudget in Friesland, Twente en Gelderland. Informatie die hier wordt opgehaald wordt gedeeld met belanghebbenden binnen de 

organisatie. Zo vormt de zorggroep een lerend netwerk binnen en tussen gemeenschappen. Ook het lerend netwerk met collega-instellingen 

heeft aandacht gehad in 2018. 

 

De zorggroep heeft een eigen Sint Maarten Academie. Deze faciliteert medewerkers in hun ontwikkeling naar meer eigen regie binnen de teams 

binnen de leefwerkgemeenschap. Dat betekent dat het leren en ontwikkelen verschuift naar wat medewerkers en/of hun teams nodig hebben 

om optimaal bij te kunnen dragen aan het welzijn en welbevinden 

van de cliënt. Op het Leerplein van de Sint Maarten Academie is het 

opleidingsaanbod, de e-learningmodules, diverse klinische lessen 

etc. te vinden. We leren zo individueel en van elkaar. 

 

Conclusie: 

Zorggroep Sint Maarten is op veel fronten bezig met leren en 

verbeteren. De zorggroep durft kritisch naar zichzelf te kijken en 

ziet dan ook veel kansen en verbetermogelijkheden waar ze iets mee 

wil doen om de zorg voor onze cliënten te optimaliseren. De 

uitdaging ligt om focus te houden en de samenhang te blijven zien. 

De zorggroep heeft in 2018 niet alleen geleerd op inhoud maar 

zeker ook op proces, zoals terug te zien in het aangepaste proces 

van opstellen kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag voor 2019.  


